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KRÓNIKA

Személyi hírek és változások 1992. szeptember 1. -
október 31.
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más bm. I. Mikrofilmtár, Koppán Orsolya szm. II. Hír
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Tünde ügyvit. II. MNB Könyvek szerk., Tóthné Kovács 
Emília szakaik. IV. MNB Könyvek szerk., Virághalmy 
Lea szakaik. IV. Régi nyomt. tára
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AZ OSZK HÍREI
1992. október 9-ón rendezték meg a svájci Asconában a "4. Paul Bonnet" könyvkötő versenyt. 128 résztvevő 

küldte el munkált 19 országból. A beérkezett 200 kötet könyvből a 130 legszebbet kiállítják Zürichben 1992. de
cember 12. - 1993. január 15. között.

A rangos nemzetközi versenyen könyvtárunk Restauráló Laboratóriumának munkatársa, Ballagóné Fischer 
Krisztina egyetlen magyar résztvevőként indult egy papírkötés tervezésével és kivitelezésével. Munkáját oklevéllel 
jutalmazták, és a könyv a legszebb 130 között szerepel a zürichi kiállításon.

A sikerhez szívből gratulálunk!
B.K.I.

KITÜNTETÉS

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma 1992. szeptemberében az itt közölt levélben értesítette az OSZK 
Nemzetközi Csere osztályát, hogy sokévi áldozatos tevékenységükért a Márton Áron emlékérmet nyerték el. Az 
ünnepélyes átadásra 1992. november 2-án kerül sor.

BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY
Budapest, Pf. 247
1536

Országos Széchényi Könyvtár 
Nemzetközi Csere osztálya

Budapest
Budavári Palota F ép.
1827

KEDVES BARÁTAINK!

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma ötödik alkalommal ítélte oda a Márton Áron-emlékérmeket, Szervá- 
tiusz Tibor alkotását. Alapítványunk névadója és Márton Áron püspök együtt jelentik azt a szellemiséget, amely a 

kisebbségek védelmét, az emberi humánumot és toleranciát a legnehezebb időkben is példaszerűen képviseli.
Döntésünk értelmében - ennek a szellemiségnek megfelelve - magas szintű, áldozatos tevékenységet végző 

egyének, valamint közösségek nyerhetik el ezt a kitüntetést.
Ezúton tisztelettel közöljük, hogy ebben az évben kuratóriumunk Önöknek ítélte oda az egyik emlékérmet, 

melyhez szívből gratulálunk.
Az ünnepélyes átadásra 1992. november 2-án (hétfőn) 18 órakor kerül sor.
Helyszín: Budavári Palota F épület, az Országos Széchényi Könyvtár díszterme.
Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg ünnepségünket.

Budapest, 1992. szeptember 25.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Nagy Gáspár Dr. Márton János
a kuratórium titkára a kuratórium elnöke
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MUNKÁNKRÓL. KÉRDÉSEINKRŐL
Miért alakult két önálló osztállyá 

az MNB Időszaki Kiadványok Szerkesztősége?
"Ünnepélyes" munkaértekezlet 1992. október 30-án

1992 októberének utolsó péntekén a Gyarapító és 
Feldolgozó Főosztály MNB Időszaki Kiadványok Szer
kesztőségének munkatársai, a társosztályok vezetői és 
az OSZK más főosztályairól meghívott vendégek gyűl
tek egybe, hogy meghallgassák, miért döntött úgy az 
OSZK vezetősége, hogy az eddig egy osztály kereté
ben dolgozó MNB Sajtóbibliográfia Szerkesztőség és 
MNB Sajtórepertórium Szerkesztőség önálló szervezeti 
egységekké - osztályokká - alakul 1992. november 
1-jótól.

Juhász Gyula főigazgató úr meleg szavakkal kö
szönte meg dr. Nagy Zsoltnó osztályvezetőnek a két 
szerkesztőségben eddig végzett munkáját, és sze
mélyhez szóló elismerő levéllel is kifejezte elégedettsé
gét.

A szerkesztőségek önállósításának gondolata már a 
főosztály megalakulásakor felmerült, de akkor még 
nem tűnt elég érettnek a helyzet a megvalósításhoz. 
Ez óv augusztusában azonban, amikor a jövőt, a 
szerkesztőségek számítógépes fejlesztésének terveit 
fontolgattuk, úgy láttuk: csupán az adminisztratív teen
dők tartják egybe a szervezetet. Nem várt személyzeti 
okok is közrejátszottak abban, hogy előterjesztést

nyújtottunk be főigazgató úrhoz, amelyben javaslatot 
tettünk a szervezeti változtatásra. Sándor Ernő felelős 
szerkesztő többéves feladatra kötelezte el magát kül
földön, így a sajtórepertórium gazda nélkül maradt. 
Úgy gondoltuk: olyan vezetővel kell megerősíteni a 
szerkesztőséget, akinek szakmai felkészültsége, 
hozzáértése garancia arra, hogy a munka és a terve
zett fejlesztések kiegyensúlyozottan, nemzeti könyvtári 
színvonalon folytatódjanak. Felkérés és hajlandóság 
szerencsésen találkoztak, így Dömötör Lajosné osz
tályvezetőként tért vissza a szerkesztőségbe.

A két osztály munkatársai és a meghívott kollégák 
az Núj élet" megkezdése előtt meghallgathatták dr. 
Nagy Zsoltnó ez alkalomra összeállított és az aláb
biakban olvasható beszámolóját, amely bepillantást 
nyújt a szerkesztőségek múltjába, jelenébe, és előre is 
tekint. A beszámolót rövid, műhelymegbeszélésnek 
beillő hozzászólások követték. Ezekről a részletkérdé
sekről azonban itt már nem számolunk be.

Kívánok a két osztálynak, régi és új vezetőiknek to
vábbi jó munkát, egészséget, kitartást és szakmai si
kereket.

Berke Barnabásné

Nagy Zsoltné beszámolója az MNB Időszaki Kiadványok Szerkesztősége
munkaértekezletén

Kedves Munkatársaim, Tisztelt Vendégek!

Az osztály Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Ki
adványok Szerkesztősége néven és jelenlegi feladatai
val - 1987. június 15. óta funkcionál. A kissé nehéz
kes elnevezés mögött az a munkaszervezet és mun
kafolyamat áll, melynek eredményeképpen megjelen
tetjük a hazai sajtó nemzeti bibliográfiai kiadványait, 
valamint a hazai sajtó válogatott analitikus bibliográfiá
ját, a repertóriumot. Hogy mindez megvalósuljon, a 
bibliográfiai feldolgozás előtt egy nagyon lényeges 
munkafázis történik: a hazai kiadványok tipológiai mi
nősítése és a nemzetközi azonosító számok megálla
pítása. E három - egyszerre egymástól elkülönülő és 

ugyanakkor egymással nagyon is összefüggő - 
feladatot három csoportban láttuk el; ezek: a Magyar 
ISSN Iroda, a Sajtóbibliográfia Szerkesztőség és a Re
pertórium Szerkesztőség.
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Ezen a rendhagyó osztályórtekezleten az a felada
tom, hogy beszámoljak az eddigi munkáról, ós meg
indokoljam azt, miórt kértük az intézet vezetőségétől, 
hogy a jövőben két osztály keretei között végezzük to
vább feladatainkat.

Mindenekelőtt nagyon röviden egy gyors történeti 
visszatekintést szeretnék tenni.

A három csoport közül a Repertórium Szerkesztő
ségnek tekintélyes múltja van. 1946-ban jelent meg a 
Magyar folyóiratok repertóriuma 1. füzete a Magyar 
nemzeti bibliográfia mellékleteként, Dezsényi Béla szer
kesztésében. A Repertóriumot egészen 1965-ig a Hír
laptárban állították össze, ekkor átkerült a feladat a 
Bibliográfiai osztályra, s a szerkesztő Tamás Menyhért 
lett, tőle Zöldi Péter vette ót a feladatot 1974-ben, alig 
több, mint három évre, majd az 1977. évi 32. évf. 15. 
füzettől a mai napig Sándor Ernő neve szerepel a havi 
füzeteken felelős szerkesztőként. Közben a Bibliográfiai 
osztály neve megváltozott Magyar Nemzeti Bibliográfia 
Szerkesztőségére, s ebből vált ki 1978-ban a Repertó
rium Szerkesztőség. Ezen a néven 1987-ig volt önálló 
osztály, de valójában kezdettől fogva a Repertórium 
Szerkesztőség látta el a Repertórium összeállítását, 
szerkesztését, közreadását, nyomdai előkészítését egy, 
később több munkatárssal.

A másik két csoport munkája szervezetileg egymás
tól teljesen függetlenül, de időben körülbelül egyszerre, 
1976-ban kezdett körvonalazódni.

Az ISSN Iroda a Kötelespéldány-szolgálat keretein 
belül, az ISSBN Irodával együtt alkotva egy csoportot 
- 1976-ban kapta feladatául az időszaki kiadványok 
nemzetközi azonosftószámainak kezelését.

Ami a Sajtóbibliográfiát illeti: a Hírlapfeldolgozó osz
tályon 1972-ben ugyan már tervfeladatként szerepelt a 
hazai sajtóbibliográfia összeállítása, de végül is az első 
kötet, amely az 1976. évi kiadványok nemzetközi szab
ványokon alapuló bibliográfiai leírását tartalmazza, két 
részben jelent meg: 1977-ben ós 1978-ban. 1982-ig 
folyt ez a bibliográfiai munka a Hírlapfeldolgozó osztá
lyon, amikor is a szerkesztő - életében először, s mi
vel személyemről van szó, remélem, hogy utoljára is - 
szubjektív okok miatt áthelyezését kérte Fügedi Póter- 
nó főosztályára, az ő megtisztelő hívó szavára. Ekkor 
kerültem a Repertórium Szerkesztőségbe. Osztályt 
könnyen tudtam váltani, hiszen itt egy csodálatosan 
együtt dolgozó, lelkes gárdát találtam, a munka is 
rendkívül vonzó és nagyon érdekes volt, mégsem tud
tam elszakadni a sajtóbibliográfiától. Erre nem is volt 
szükség, mert előző főosztályvezetőm, Ferenczy End- 
róné megbízásából, és akkori osztályvezetőm, Sonne- 
vend Péter beleegyezésével továbbra is elláttam a 
szerkesztői teendőket. Két év múlva a csoport többi 
tagját is “utánam helyezték”, így a munka egy osztá
lyon belül folytatódhatott. Közben - sok utólag jelent
kező probléma megoldása során - rájöttünk arra, hogy 
milyen nagy jelentősége van a kiadványok előzetes és 
egyértelmű tipológiai minősítésének a bibliográfiai és a 
könyvtári feldolgozó munkában; így osztály-, ill. fóosz- 
tálykeretektől függetlenül közös munkát kezdtünk az 
ISSN és az ISBN Irodával. Megalakítottuk az ISSN- 
ISBN "teanY'-et, amely végül is a mai napig nem szűnt

meg, csak működéséből következően egyre kevesebb- 
szer ülésezik. A “teaméről most nem beszólnék, mert 
azt olyan jelentősnek érzem pár év távlatából is, hogy 
sokkal több szót érdemelne. Amiért itt mégis meg kel
lett említeni, azért van, mert a “team' munkája során 
világosodott meg előttünk, hogy igazán akkor tudunk 
hatékonyan dolgozni, ha a tipológiai minősítéssel ós a 
nemzetközi azonosftószámokkal foglalkozó irodák a 
megfelelő MNB Szerkesztőséghez tartoznak. Ilyen 
megfontolásból került sor arra a szervezeti módosítás
ra, hogy az ISBN Iroda az MNB Könyvek Szerkesztő
ségéhez, az ISSN Iroda az MNB Időszaki Kiadványok 
Szerkesztőségéhez tartozzon.

A három csoport tehát 1987. jún. 15-től egy osztály- 
kereten belül látja el feladatait.

A múltba visszatekintve meg kell még említenem azt 
a számomra máig érthetetlen vezetői döntést, mely 
szerint 1983-ban a Repertórium Szerkesztőséghez ke
rültek a Hungarika Szerkesztőség munkatársai, akiknek 
az osztályon belüli helyzete meglehetősen tisztázatlan 
és bizonytalan volt. Feladataik egyáltalán nem illettek 
az osztály profiljába, ugyanakkor az OSZK-n belül fo
lyó hungarika munkákkal bizonyos párhuzamosságot 
is tapasztaltunk. 1987-ben kértük és javasoltuk a cso
port szervezeti hovatartozásának egyértelmű módosítá
sát, ezt az intézmény új vezetősége támogatta, így ke
rültek át feladataikkal együtt a Hungarika Dokumentá
ciós osztályra.

Amikor megkísérlem röviden összefoglalni osztá
lyunk elmúlt évekbeli munkáját, a továbbiakban tehát 
nem említem a Hungarika csoportot, hiszen szakmai
lag mindig önállónak tekintettük működésüket.

1987-ben a legnagyobb gondot az ISSN Iroda mű
ködésének megszervezése jelentette. Mindazt meg kel
lett valósítanunk, amit előzőleg kívülállóként hiányol
tunk az ISSN Iroda ténykedésében. Össze kellett állíta
ni egy tájékoztatót az ISSN számról, udvarias, de hatá
rozott formaleveleket szerkesztettünk, megalapoztuk a 
régen hiányolt problómakatalógust, amit azóta is folya
matosan építünk, és aminek nemcsak mi, hanem a 
társosztályok is nagy hasznát veszik. Kialakítottuk az 
irattárat. Folytattuk a “team* irányítását.

1987-től évről évre folyamatosan ós elmaradás nél
kül ellátjuk kurrens feladatainkat, és ez az osztály egé
szére vonatkozik. Itt most a részletektől eltekintve váz
latosan szeretném felidézni napi munkánkat, mert sze
retnék a munkatársaknak is lehetőséget adni arra, 
hogy az egyáltalán nem elhanyagolható részletkérdé
seket és problémákat itt szóvá tehessék.

A kiadványok útja az OSZK-n belül először az Iro
dákba vezet.

A Magyar ISSN Iroda naponta minősíti a kiadványo
kat, kiválogatja az új indulású, vagy az új címen jelent
kező periodikumokat. Kideríti a kiadványok bibliográfiai 
kapcsolatait. A Sajtóbibliográfia munkatársainak közre
működésével dönt arról, hogy egy adott kiadvány szá
mára meg kell-e állapítani ISSN számot, vagy pedig 
ebből a szempontból szint alattinak kell-e minősíteni. 
Ellenőrzi a már benyomtatott ISSN számokat a kiadvá
nyokban. Kapcsolatot tart a szerkesztőségekkel levele
zés, vagy telefonálás formájában. Folyamatosan építi a
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katalógust. A Sajtóbibliográfia szerkesztőség által fel
dolgozott új kiadványokat és módosított tételeket he
tenként indítja könyvtári célú feldolgozásra egy minden 
adatot tartalmazó, ún. ISSN tétel kíséretében. Ezt az 
ISSN tételt sokszorosítja, és eljuttatja az időszaki kiad
ványokkal foglalkozó többi osztályhoz, valamint az Ol
vasó- és Tájékoztató Főosztályhoz. így biztosítjuk, 
hogy az egyszer kiderített információk és a megállapí
tott egységes adatok eljussanak valamennyi érdekelt
hez a könyvtáron belül.

A Sajtóbibliográfia Szerkesztősége szorosan együtt
működik az ISSN Irodával a kiadványok “fogadásá
ban". Ezután bibliográfiai leírást készít az új és címvál
tozott periodikumokról. Itt most nincs időnk részletezni, 
hogy mennyivel nehezebb ma a bibliográfiai feldolgo
zás, mint például 1988 előtt. A rendszerváltás ugyanis 
örvendetesen felfokozta az írástudók közlési vágyát, 
ennek következtében átgondolás és koncepció nélkül 
kiadott kiadványokkal találkozunk nap mint nap. Több 
segédlet átnézésével, vagy többszöri telefonálással le
het csak kideríteni például egy-egy kiadványról, hogy 
hol jelent meg, mi a közreadó, vagy kiadó pontos ne
ve, és így tovább. Amellett, hogy sokkal problómásab- 
bak a kiadványok, amióta még csak engedély sem 
kell a kiadásukhoz, még a számuk is megnőtt. Az
1987- es 500 új induláshoz képest 1992-re 1200 címet 
terveztünk, s most, 2 hónappal az év vége előtt már 
1300 új kiadványt dolgoztunk fel.

Napi munkánkhoz tartozik a már feldolgozott kiadvá
nyok adatváltozásainak vezetése - minden periodikum 
évi első számát regisztráljuk, s ennek alapján vezetjük 
a változásokat is. Elmondhatjuk, hogy a kurrens anyag 
feldolgozásában szinte sorsdöntő fordulatot jelentett az
1988- ban beindult számítógépesítési előkészítés, majd 
a gyakorlati gépi feldolgozás, de számítógépes ellátott
ságunk jelenlegi helyzetében eddig mindez rengeteg 
többletmunkát jelentett.

Ez a többletmunka viszont sikeresen megvalósított 
eredménnyel is járt: 1989-től megjelentetjük negyed
éves, tájékoztató típusú, de bibliográfiai igénnyel ösz- 
szeállított kiadványunkat Új periodikumok címen. 1991 - 
tói pedig havonként, a MNB KB függelékeként meg
jelentetjük a klasszikusan értelmezett kurrens sajtó
bibliográfiát.

Számítógépes rendszerünket bemutattuk több hazai 
kiállításon, s nagy örömünkre mások is használható
nak tartják adatbázisunkat, olyannyira, hogy a DEK és 
két megyei könyvtár már át is vette a rendszert, s 
rendszeresen kapják tőlünk az új adatokat.

A Repertórium Szerkesztőség munkájában az 1979- 
es gyűjtőköri módosítás és az 1981-től bevezetett 
tárgyszavazás jelentette az első döntő fordulatot. En
nek megvalósítása mellett a szerkesztőség naponta 
válogatja a beérkező kiadványokból a forrásbázisába 
tartozó periodikumokat. Ezek száma az évek folyamán 
váltakozó tendenciát mutat, most éppen növekvőben 
van a feldolgozandó kiadványok száma - a forrásbázis 
több, mint 1400 címből áll.

A napi munkában ezután a feldolgozandó kiadvá
nyokból a feldolgozandó cikkek kiválogatása kezdődik, 
majd a cikkek bibliográfiai leírása, szakozása, tárgy

szavazása. Mivel erősen kötött létszámmal dolgozunk, 
a feldolgozandó anyag kiválogatása felelősségteljes, 
és az utóbbi időben a sajtóban bekövetkezett, már 
említett változások miatt sok időt és egyeztetést kívánó 
feladat. A feldolgozott cikkek számát ugyanis növelni 
nem tudjuk, de úgy kell döntenünk, hogy a repertó
rium híven reprezentálja a ma megjelenő társadalom- 
tudományi és természettudományi közleményeket. Ez
zel kapcsolatban ma is Dezsényi Bélának a Repertó
rium első számához írt bevezető sorait tartjuk szem 
előtt: "A cikkbibliográfia tartson lépést, anyagával, s 
mint az, a jelenre tekintsen, vagy a jövőbe, és ne a 
múltba."

A feldolgozást követő fázis a szerkesztés és a 
nyomdai előkészítés. Ha a szerkesztést két elkülöníthe
tő, de szorosan összefüggő munkafolyamatra osztjuk, 
a törzsanyag és a mutatók szerkesztésére, akkor el
mondhatjuk, hogy a törzsanyag szerkesztésében az el
múlt évek alatt különösebb változás nem történt, a 
mutatók előállítását és szerkesztését viszont 1989-től 
számítógépes programmal végezzük.

Ugyancsak számítógépes programmal végezzük az 
érkeztetést, ami a forrásbázisba tartozó kiadványok 
nyilvántartását jelenti, valamint - talán magától értető
dően - a kézirat előállítását sokszorosításra kész for
mára.

Mindkét csoportra vonatkozóan érvényes, hogy a 
számítógépes feldolgozás beindítását nagyon vártuk, 
láttuk és látjuk az ebben rejlő lehetőségeket: a pontos 
nyilvántartást, a könnyű visszakeresést, a gyors kiad
ványelőállítást, de az is tény, hogy a számszerűsógó- 
ben és minőségében megnövekedett feladatok ellátá
sát nem tudtuk kellő létszámbővítéssel biztosítani, csu
pán lelkesedéssel és szakértelemmel. Jó partnerre ta
láltunk ehhez a munkához a Számítástechnika-alkalma
zási osztály munkatársában, Tar Katalinban, az ő aktív 
közreműködésére a továbbiakban is nagyon számí
tunk.

Nem szeretném most ünneprontóan azt részletezni, 
hogy a számítógépes feldolgozásra való áttérés 
mennyi többletterhet rótt az osztályra. Erre nincs is 
szükség, hiszen a jelenlevők mind tudják ezt saját ta
pasztalatból is. Mégis meg kellett említeni, mert ez a 
tetemes többletmunka azt eredményezte, hogy a napi 
feladatokat elláttuk ugyan mindhárom csoportban, de 
a sajtóbibliográfia éves köteteinek, valamint a repertó
rium éves indexeinek megjelentetése 1987 óta mindig 
csak terv maradt. Ami a sajtóbibliográfia elmaradt kö
teteit illeti, az 1987/88-as óv anyagát összeállítottuk, a 
kiadvány korrektúrapóldányának nyomtatási programja 
rendben van, sőt a korrektúra és a javítás is készen 
lesz kb. 10 napon belül, ezt követően át tudjuk adni 
az anyagot végleges nyomtatás céljaira Posta Évának, 
a főosztály kiadványszerkesztőjének.

A 89/90-es kötet szintén összevont kötet lesz - en
nek szerkesztésével kapcsolatban jogosan reményke
dünk abban, hogy a számítógépes feldolgozás elő
nyeit valóban élvezhetjük.

A Repertórium elmaradt indexeivel kapcsolatban 
más a helyzet. Át kell gondolni a "hogyan tovább" 
nagy kérdését. Berke Zsuzsa főosztályvezetővel sokat
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beszélgettünk már erről, de a döntés joga termé
szetesen a Repertórium Szerkesztőség leendő osztály- 
vezetőjét, Dömötör Lajosnét illeti. Mivel ez az osztály
értekezlet egyben a munka átadására is szolgál, azt hi
szem, hasznos lesz, ha ismertetem az előzetes elkép
zeléseket, terveket. Előzetesen hangsúlyozni kell, hogy 
feltétlen szükség van a hálózat kialakítására, amire 
minden reményünk meglehet, hiszen ez már folyamat
ban van.

Az 1987. évi index szerkesztése megtörtént, ez már 
végleges kinyomtatásra vár. De minthogy ez az anyag 
utólag lett a számítógépben rögzítve, még egy újabb 
alapos korrektúrára van szükség, amire jelenleg nem 
tudunk időt biztosítani. A 88-89-es óv indexe még a 
szerkesztés előtti stádiumban van, a 90-es óv indexét 
megszerkesztettük, a korrektúrapóldányt kinyomtattuk, 
ennek ellenőrzése folyamatban van. A 91-92-es óv 
anyagát már a füzetek előállításánál rögzítettük a szá
mítógépben, feltehető, hogy ennek kumulálása egysze
rűbb és gyorsabb lesz, s egyben kevesebb időre lesz 
szükség a revízióhoz is.

Ami a törzsanyag gépesítését illeti, a következőket 
kell átgondolni, eldönteni, majd elvégezni:

1. Célszerű-e külön programot készíteni a törzs
anyag tételeinek előállítására, amikor a DOBIS/LIBIS 
mindezt elvileg tudja, hiszen a könyvek analitikus fel
dolgozása ott megoldott.

2. Ha a kisgépes hálózatban gondolkodunk, nagyon 
meg kell fontolni, hogy milyen mélységig bontsuk a té
telt adatokra. Elképzelhető, hogy a meglevő mutató
adatbázis részeként kellene rögzíteni a tételt, hogy a 
kapcsolat meglegyen a tétel és a mutatók között.

3. A végső cél természetesen az, hogy a cikk
bibliográfia a nagygépes rendszerben funkcionáljon, hi
szen nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 
jelenlegi repertórium csak a szakbibliográfiákkal együtt 
válik nemzeti bibliográfiává. Márpedig az lesz az egyet
len megoldás, amelynek segítségével a kooperációs 
partnerek számítógépes együttműködését biztosítani le
het, majd ennek következtében a teljes hazai cikk
bibliográfia együtt lesz elérhető az online rendszerben.

Látható tehát, hogy a repertórium döntés előtt áll, s 
ez a döntés hosszú távra meghatározza majd a reper
tórium színvonalát, és nem elhanyagolható szempont
ként azt is, hogy képesek leszünk-e a hazai nemzeti 
cikkbibliográfiát úgy megszervezni a kooperációs part
nerekkel, hogy abban az OSZK-ó legyen a vezető sze
rep. Nagyon nehézz, de nagyon szép és érdekes fel
adat, az irányítása mindenesetre egész embert kíván. 
Látva az osztály jelenlegi helyzetét, további feladatait, 
úgy éreztem, hogy csak úgy lehet egyáltalán a felszí
nen maradni és továbbdolgozni, ha Sándor Ernőt, aki 
több évre megvált a Repertóriumtól egyéb küldetése 
miatt, egy tapasztalt, lendületes, munkabíró emberrel 
helyettesítjük. Átgondolva a lehetőségeket, s megbe
szélve Berke Zsuzsa főosztályvezetővel, úgy gondol
tuk, hogy szakmai szempontból is ez a legalkalma
sabb pillanat, amikor ismét önállósítani lehet a repertó
riumot. Az osztályvezetői feladatra mindketten Dömötör 
Lajosnét éreztük a legalkalmasabbnak, aki az osztály 
tudományos munkatársaként revizori teendőket látott 
el, s aki pár éve elvállalta a Fölöspóldány Központ ve
zetését. Munkáját ott is nagy megelégedésre, sikere
sen végezte. Örömmel tapasztaltuk, hogy időközben ő 
is megérett a visszatérésre, amit én, aki a repertórium 
munkáját nagyon szerettem, és a legérdekesebb fel
adatok egyikének tartok, tökéletesen meg is értek.

így ezt a beszámolót azzal fejezem be, hogy a ma
gam részéről megköszönöm a Sajtórepertórium vala
mennyi munkatársának az eddigi lelkiismeretes mun
kát! Személyes szerencsémnek tartom, hogy 10 évig 
együtt dolgozhattunk, külön köszönöm mindenkinek a 
kellemes légkört, amivel 10 évvel ezelőtt a "Repi" befo
gadott, s amiből azóta is oly sokat profitáltam.

Mint a Repertórium osztályvezetője, szeretném meg
köszönni Berke Zsuzsának azt a sok segítséget és 
együttműködési lehetőséget, amivel munkánkat támo
gatta. Kívánok Gabinak sok erőt, türelmet az elkövet
kező feladatokhoz. Kívánom, hogy érezze magát újra 
itthon, érezze magát jól! Végezetül sikeres munkát kí
vánok az újjáalakuló Sajtórepertóriumnak!

Megkezdődtek
a "Handbuch dér deutschen Buchbestánde" című 

kézikönyv magyarországi munkálatai
1984-től kezdve folynak Münsterben a Volkswagen- 

Alapítvány támogatásával a “Handbuch dér histori- 
schen Buchbestánde in Deutschland" című program 
munkálatai. A vállalkozás célja, hogy röviden, szám
szerű adatokkal bemutassa és jellemezze azokat a 
gyűjteményeket (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, is
kolák, stb.), amelyekben jelentős, 1901 előtt nyomtatott 
németországi, ill. német nyelvű dokumentum (könyv, 
periodika, aprónyomtatvány, stb.) található. E kézi
könyv tehát egyfelől az összefüggő német nyelvterüle

ten megjelent nyomtatványok nyelvi, kronológiai és 
szak szerinti megoszlását kívánja feltárni, másfelől ér
deklődik minden német nyelvű nyomtatvány iránt, bár
hol adták is ki azt. Hasonló ez a két kategória a ma
gyar bibliográfiai szakirodalomban bevett területi és 
nyelvi hungarikumokhoz.

Az 1984-es eredeti tervek szerint a “Handbuch* az 
akkori NSZK-ra és Nyugat-Berlinre korlátozódott volna. 
Az újraegyesítés óta a Volkswagen nagylelkűségének 
köszönhetően a munkálatok a régi NDK gyűjteményei

7



re is kiterjednek. A Kézikönyv a német könyvtárügy re
gionális struktúráját követve, több kötetben lát majd 
napvilágot. Közülük az első a Hessen könyvtárait be
mutató kötet lesz, amelyből már próbanyomat is áll 
rendelkezésünkre. Minden leírás először is közli az 
egyes könyvtárak legfontosabb adatait (használatával, 
megközelítésével kapcsolatos adminisztratív tudniva
lók); részletes állománytörtónetet ad, s ezen belül az 
1901 előtti, ún. történeti értékű állományt külön is jel
lemzi (mennyiségi adatok, kronológiai, nyelvi és tartal
mi megoszlás mind a német, mind az idegen nyelvű 
anyag vonatkozásában; gyűjtési súlypontok, különgyűj- 
temények).

A projekt második fázisa a Németországon kívüli né
met nyelvterületek, pl. Ausztria könyvtárainak hasonló 
feldolgozását célozza.

A projekt harmadik fázisában kiterjed a német nyelv- 
területen túli azon országokra, amelyek könyvtáraiban 
jelentős mennyiségű történeti értékű német könyv talál
ható, ideértve nemcsak a Németországból származó 
könyveket, hanem az adott ország területén német 
nyelven megjelent műveket is. Különösen ezek voltak 
eddig a német nyelvterületen élők számára "rejtett kin
csek", ezért ezek iránt fokozott érdeklődést mutatnak. 
Éppen ezért kezdődtek meg támogatásukkal és ösz
tönzésükre már évekkel ezelőtt Lengyelországban az 
ez irányú kutatások, és már teljes leírások is készültek 
egyes lengyelországi könyvtárakról (pl. Torun).

Nem meglepő, ha a történeti Magyarország területén 
nyomtatott német nyelvű dokumentumok jelentős szá
ma miatt a projekt élénk érdeklődést mutat a magyar- 
országi gyűjtemények iránt is. E grandiózus vállalkozás 
irányítója, dr. Bernhard Fábián, münsteri professzor az 
Országos Széchényi Könyvtárat kérte fel a kézikönyv 
magyarországi munkálatainak irányítására. Kérését az

OSZK elfogadta, és Rekettyós Mária személyében ko
ordinátort alkalmazott, aki a Régi Magyarországi 
Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőség felügyelete 
alatt látja el e munka szervezését.

Terveink szerint harminc magyarországi gyűjtemény
ről készülne a "Handbuch" számára rövid összefogla
lás. A könyvtárak között olyan gyűjtemények szerepel
nek, amelyekben jelentős régi anyag található (nagy
könyvtárak, egyházi gyűjtemények, nagy múltú iskolák, 
stb.). Egy-egy könyvtárleírás terjedelme a nagy könyv
tárak esetében 50, a közepes és kisebb gyűjtemények 
esetében 15-16 gépelt lap lenne. A kéziratokat 1993. 
február 1-re kértük. A felkért könyvtárak készségesen 
vállalták a leírások elkészítését. Mindannyian tudatában 
vannak annak, hogy összefoglalásuk egy nemzetközi
leg használatos "Könyvtári Minervádnak, vagy ha tet
szik, "Vademecum"-nak lesz egy fejezete, amely fontos 
kiindulásul szolgál majd a jövő évszázad történeti ér
deklődésű külföldi kutatói, tudósai és könyvtárosai 
számára. Informálni fogja őket arról: témájuk kutatása 
során érdemes-e ellátogatniuk az adott gyűjteménybe, 
vagy sem. Amint Fábián professzor úr ezt megfogal
mazta, újfajta szándék vezette a gyűjtemények ilyen 
jellegű feltárására, ó ugyanis nem az egyes dokumen
tumokra helyezi a hangsúlyt, hanem az őrző intéz
ményre, ill. annak egyes gyűjteményrészére. A Kézi
könyv nem pótolja a könyvtári és a központi katalógu
sokat, és nem vetekszik a nemzeti bibliográfiákkal, de 
mindkettő kiegészítéseképpen értékes kultúrtörténeti 
dokumentum kíván lenni.

Reméljük, hogy a magyarországi kötet valóban szín
vonalas és értékes "Kézikönyv" lesz, és megfelel majd 
a nemzetközi igényeknek.

P. Vásárhelyi Judit

Az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztály 
számítógépes szolgáltatásairól

A Nemzeti Könyvtárban hosszú évek óta folyó szá
mítógépes fejlesztés egyik fontos állomásához érkezett 
1992. szeptember 4-én. A VII. szinti katalógustérben, 
hagyományos katalógusaink mellett terminálok jelentek 
meg, és ettől a naptól kezdve az olvasók és a munka
társaink számára is hozzáférhetővé vált az OSZK NEK
TÁR rendszerén belül az Online Olvasói Katalógus. 
Ennek közvetlen előzménye, hogy ez év április 6-án 
megkezdődött a DOBIS/LIBIS katalogizáló moduljával 
a NEKTÁR adatbázis feltöltése az 1991. novembere 
óta kötelespéldány-szolgáltatás keretében beérkezett 
könyvek bibliográfiai és állományi adataival.

Ezzel párhuzamosan megszűnt az úgynevezett “pu
ha katalógus-cédula", könyvtárunk legfrissebb anyagát 
ezentúl csak az Online Olvasói Katalógusban tudjuk 
megkeresni. E számítógépes katalógus használatával 
előbb-utóbb minden kollégánknak meg kell ismerkedni. 
Ezt szeretnénk segíteni az alábbi rövid tájékoztatóval.

A katalógus nemcsak a könyvek formai és tartalmi 
feltárását nyújtja használói számára, hanem tájékoztat 
a könyvek elhelyezéséről, raktári jelzetéről is. A köny
vek adataihoz kilenc hozzáférési ponton keresztül jut
hatunk el. (Nevek, címek, tárgyszavak, kiadók, osztá
lyozási jelzetek, ISBN/ISSN, egyéb azonosítók, raktári 
jelzetek, példányazonosftók). A keresés párbeszédes 
módon lehetséges. Minden egyes képernyő alján az 
ott éppen használható kódok és az úgynevezett üze
netsor segíti a felhasználót. Lehetőség van a keresett 
tételekből halmazok képzésére, ezek tárolására, majd a 
halmazok között logikai műveletek végzésére.

Az Online Olvasói Katalóguson kívül már hosszabb 
ideje - kísérleti jelleggel - más számítógépes szolgál
tatások is rendelkezésre állnak a központi tájékoztató 
pultnál.
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Első helyen az OSZK saját adatbázisait emlftenóm.
1. Az Időszaki Kiadványok Bibliográfiája (IKB).
A Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok 

bibliográfiájának számítógépes változata.
2. A KATAL-rendszer.
Az OSZK-ban kifejlesztett katalógusépftő és cédula

nyomtató programrendszer. Az OSZK állományában lé
vő, 1986 után megjelent külföldi könyvek bibliográfiai 
adatait tartalmazza. A tájékoztató pultnál az olvasószol
gálati lekérdező funkciók érhetők el.

Az IIF hálózaton keresztül elérhető OSZK adatbázi
sok:

3. A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) és az eh
hez kapcsolódó, a bejelentő könyvtárak adatait nyil
vántartó NPAL adatbázis.

4. HUN és HUNDOK adatbázisok.

Külső forrásból származó adatbázisok:

1. PRESSDOK
Az Országgyűlési Könyvtár sajtófigyelő szolgáltatása, 

magyarországi lapokból válogatva 1989-1992. októbe
re között. A havonta mintegy 2.500 tétellel gyarapodó 
adatbázis 1990-től ISIS adatbázis formájában használ
ható.

2. KARTOTÉK
Az Igazságügyi Minisztérium számítógépes jogsza

bály-nyilvántartó rendszere. Tartalmazza az 1988. janu
ár 1-je óta kibocsátott összes jogszabály azonosító 
adatait, illetve azokót, amelyekkel ezek bármilyen kap
csolatban vannak. Havonta aktualizálják.

CD-ROM adatbázisok:
1. INFOFINDER. A 22 kötetes általános jellegű 

WORLD BOOK enciklopédia angol nyelvű, teljes szö
vegű CD-ROM változata. Több, mint 17.000 szócikket, 
1.700 táblázatot, 60.000 kereszthivatkozást tartalmaz.

2. ULRICH’S PLUS. Angol nyelvű bibliográfiai adat
bázis, amely a világon megjelenő, kb. 140.000 periodi- 
kum, sorozat és évkönyv adatait tartalmazza. Kereső- 
rendszere 23 szempont, valamint ezek kombinációja 
szerinti keresést tesz lehetővé. Negyedévenként kapjuk 
az újabb lemezeket.

3. BOOKS IN PRINT PLUS. Az Egyesült Államok
ban 1987-től kereskedelmi forgalomban lévő könyvek 
bibliográfiai adatait tartalmazó adatbázis. Kb. 1.000.000 
dokumentum adatait tartalmazza. Keresőrendszere tel
jesen azonos az előzőleg említett ULRICH’S adatbázi
séval. Az adatbázist negyedévenként aktualizálják.

4. DEUTSCHE BIBLIOGRAPHIE. A Német nemzeti 
bibliográfia CD-ROM változata. 1986-tól tartalmaz ada
tokat.

5. BIOGRAPHY INDEX. Életrajzi vonatkozású doku
mentumok bibliográfiai adatait tartalmazó adatbázis.

5. MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY. Több, 
mint 3.000 különböző típusú dokumentumból szárma
zó cikekk, disszertációk, konferenciaanyagok és köny
vek nemzetközi bibliográfiája a nyelvészet, az iroda
lomtudomány (filológia) és az etimológia témaköréből. 
1981-tól tartalmaz adatokat. Az újabb lemezeket kumu
lált formában, negyedévenként kapjuk.

Tóth Elek

MKE - VÖB 
közös szeminárium

A Magyar ós az Osztrák Könyvtárosok Egye
sülete (MKE és VÖB) 1992. október 27-30. kö
zött közös szemináriumot tartott Sopronban (okt. 
27-29.) és Grazban (okt. 30.). Az ülés munka
nyelve a német volt. Az egész szeminárium 
alapgondolata, fő témája az elektronikus adatfel
dolgozás, a számítógép könyvtári alkalmazása 
volt.

Mindkét részről bemutatásra került az elektro
nikus adatfeldolgozás általános koncepciója az 
országban, III. az, hogy milyen trendek jellemzők 
erre a területre.

Ausztriában a nyolcvanas években kezdték a 
BIBOS program (Bibliotheks-Organisation- 
System) elterjesztését. A program bevezetésé
nek problémáiról és a BIBOS Egyesülés elő
nyeiről Dr. Gerhard Silvestrl, a Kulturális ós Okta
tási Minisztérium miniszteri tanácsosa beszólt. 
A további osztrák előadók Is főként a BIBOS 
rendszert ismertették, bemutatva magát a prog
ramot, használatát az egyetemi és tudományos 
könyvtárakban, annak előnyeit, hátrányait a fel
használó-olvasó ós a könyvtáros szemszögéből. 
Mindezt 30-án a gyakorlatban Is láthattuk a grazi 
Egyetemi Könyvtárban, III. a Pedagógiai Akadé
mián, mely a körzeti könyvtárosok Ilyen Irányú 
továbbképzését Is felvállalta.

Magyarország általános helyzetéről Poprády 
Géza, az OSZK mb. főigazgató-helyettese szá
molt be, dr. Szentlrmai László a szegedi József 
Attila Tudományegyetem elektronikus adatfeldol
gozását, dr. Ambrus Zoltán a TEXTLIB rendszer 
fejlesztését, Esztó Póternó pedig az OPKM az 
egyetemes tárgyszójegyzékkel kapcsolatos te
vékenységét mutatta be.

Az előadásokat közös könyvtárlátogatások és 
az állandó együttlét folytán Is - sok személyes 
megbeszélés egészítette ki, így nemcsak szak
mailag, hanem emberileg Is közelebb kerülhet
tünk egymáshoz.

Néhány szót a szervezésről: dr. Hlller István, a 
győri Széchenyi István Műszaki Főiskola könyv
tárigazgatója és dr. Mastallr Ernőné, a soproni 
Erdészeti ós Faipari Egyetem Központi Könyv
tárának Igazgatója tette lehetővé, hogy a szemi
nárium zökkenőmentesen, rendben folyjék le, 
mindenben - szinte láthatatlanul Is - segítették a 
kollégák fizikai és szellemi Jól létét. A 15 osztrák 
ós 19 magyar résztvevő egybehangzó vélemé
nye szerint a szeminárium Igen hasznos volt 
mindkét fél számára, és továbbfolytatása Is 
szükséges.

Ehhez a szervezők is nagymértékben hozzá
járultak. Köszönjük!

Celler Zsuzsanna
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A Nemzetközi Csereszolgálat tevékenységéről

Az Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi 
Csereszolgálata bonyolítja le kilenc munkatársá
val az Intézmény épületében az egyik legna
gyobb kiadványforgalmat. A könyvtárunkban 
*Cseré"-nek mondott szervezeti egység a Doku
mentumforgalmi Főosztály része, és fontos sze
repet Játszik az OSZK, a Magyar Nemzeti Könyv
tár állományának hungarlkumokkal történő gya
rapításában. Az osztály elsődleges feladata a 
könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, határainkon túl 
megjelenő, magyar nyelvű, szerzőjű, vagy ma
gyar vonatkozású kiadványok beszerzése. Mivel 
a régi Magyarország területének kétharmada a 
trianoni békeszerződés következtében a szom
szédos utódállamokhoz került, így az Itt és a vi
lág más részein megjelenő magyar vonatkozású 
kiadványok számottevő része Magyarország 
határain kívül lát napvilágot. Ez is magyarázata 
annak, hogy a főosztályon belül a Nemzetközi 
Csereszolgálat könyv- és folyóiratforgalmával 
mennyiségileg csak a Kötelespéldány osztály 
forgalma, a dokumentumforgalomban pedig a 
Könyvtárközi Kölcsönzés osztálya vetekszik. Az 
Intézményen belül elsősorban a hasonló jellegű 
feladatok miatt együttműködés alakult ki a Nem
zetközi Csereszolgálat és a Gyarapítási osztály 
között. Míg utóbbi a külföldi beszerzést általában 
valutaklflzetéssel végzi, és ezúton hoz be gyűj
tőkörünkbe másodlagosan tartozó számos mun
kát Is, a "Csere" hazai forintért beszerzett, vagy 
a Kötelespéldány osztálytól Igényelt kiadványok 
hasznosításával, a Magyarországon megjelent 
munkák kiküldése útján szerez be azonos cse
reértékű külföldi Kiadványokat. A Nemzetközi 
Csereszolgálat csereegyenlegre törekszik külföl
di partnereivel a hungarikumok és esetlegesen 
egyéb munkák beszerzésekor. Általánosságban 
említésre méltó, hogy a "Csere" a külföldi kiad
ványok - napi- és hetilapok, folyóiratok, apró
nyomtatványok, monografikus művek, stb. - 
megküldése fejében a legmesszebbmenően 
Igyekszik kielégíteni a külföldi partner-intézmé
nyek kívánságait a rendszeres folyóirat-küldés, 
továbbá könyvlgónylóseik teljesítése révén. 
Mindezeken túlmenően az osztály a megrendelő 
külföldi könyvtárak keretrendeléseinek folyama
tos teljesítését Is naprakészen gyakorolja.

Természetesen érdemes lenne részletesen át
tekinteni azt, hogy az évek során az osztály 
munkájának nemzetközi része mily sok odafi
gyelést és odaadást, tájékozottságot kívánt meg. 
Ugyanakkor rá kell mutatnunk arra, hogy a vi
lágban egyedülállóan sajátos az, ahogyan az 
OSZK Nemzetközi Csereszolgálata munkájával 
nemzetét "szolgálni" Igyekezett. Eddig Nyugaton 
sem és Keleten sem találkoztunk oly kartársak
kal - legyenek ők németek, franciák, angolok, 
vagy oroszok -, akik annyira magukénak érez

ték volna munkájukat, mint azon kartársaink, 
akik nem tapasztalták meg "bőrükön" Európa e 
részének Blbó István emlegette "nyomorúságait". 
Értetlenül állnának olyan helyzetekben, amelye
ket az Itt élők már-már rutinosan oldanak meg, 
vagy vesznek tudomásul, akár magyarok, akár 
egyéb népekhez tartozók a Kárpát-medencé
ben, lettek légyenek akár felvidéki szlovákiaiak, 
délvidéki, volt jugoszláviaiak, szovjetet épp csak 
odahagyott, ukrajnai kárpátaljaiak, romániai er
délyiek. Ily körülmények között a külföld szemé
ben sajátos az, ami a Nemzetközi Csereszolgá
latnak szintén napi funkciója: a határainkon túli 
magyar Intézmények könyvtárainak magyaror
szági kiadványokkal történő, ajándék jellegű tá
mogatása. Az osztály e támogatási szerepnek, e 
nemes feladatnak szintén sokaldalúan tesz ele
get. Ily módon az Országos Széchényi Könyvtár 
Nemzetközi Csereszolgálata mind az anyaország 
Nemzeti Könyvtárának, mind a magyar nemzet 
határainkon túli egésze könyvtárainak állomá
nyát egyaránt gyarapítja.

A szomszédos országokban Jelenleg mintegy 
670 magyar nemzetiségi Intézményt támogat a 
Csereszolgálat évenkénti rendszeres könyvkül
désekkel: könyvtárakat, óvodákat, iskolákat, 
színházakat, múzeumokat, klubokat, szerkesztő
ségeket, stb. Távolabbi országokban Is a leg
több egyetem magyar, vagy finnugor tanszéké
vel kapcsolatban állunk, Torontótól Szentpéter
várig. Például Kárpátalján, - amelynek mlndösz- 
sze kétszázezer magyar nemzetiségű lakosa 
van - 60 magyar oktatási nyelvű iskolának, 
ugyanennyi községi könyvtárnak, 30 óvodának 
egyetlen magyarországi könyvbeszerzési forrá
sa az Országos Széchényi Könyvtár Nemzetközi 
Csereszolgálata, mert a Jelenlegi nehéz anyagi 
helyzetükben egyetlen kötet könyvet sem vásá
rolhatnak külföldről. Hasonló a helyzet a többi 
szomszédos országban, amelyekben az említett
nél jóval nagyobb a magyarság lélekszáma. Je
lenleg kétezer-egyszáz folyóiratcímre fizet elő 
az osztály a szomszédos országok szóban forgó 
Intézményei részére. A mindenkori anyagi lehe
tőségektől függően évente néhány tízezer kötet 
könyvet ajándékoz az osztály a külföldi magyar 
közösségeknek. Bár erre a célra az Országos 
Széchényi Könyvtár költségvetési keretéből, saj
nos, aránylag csekély összeg, évi 1,5 millió forint 
áll az osztály rendelkezésére, az anyagi források 
célszerű felhasználásával és alkalmi bővítésé
vel, valamint a kiküldendő könyvek Igen gondos 
megválogatásával és a küldés rendszerességé
vel olyan segítséget tud nyújtani az osztály a 
szóban forgó 670 Intézménynek, egynek-egy- 
nek évi néhány tucatnyi könyv ajándékozásá
val, amelyhez hasonlót lényegében senki mástól 
sem nyertek az elmúlt három évtized során.
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GERŐ VERA,
intézményünk nyugalmazott osztályvezetője 

Szinnyei József-díjat kapott

- Köszöntünk ebből az alkalomból, és melegen gra
tulálunk! 1988-ban, amikor nyugdíjba vonultál a Könyv
tártudományi Szakkönyvtár éléről, az OSZK Híradóban 
készült veled egy riport (melyet a Könyvtáros is átvett), 
és abban szó volt pályádról: hogyan lettél könyvtáros, 
milyen "pályád emlékezete"? Most a díj kapcsán, s 
részben talán a fiatalabb kollégák számára (akik akkor 
még nem olvasták intézményünk lapját), hadd foglal
jam össze ennek a vázlatos pályaképnek a summáját. 
Véletlenül lettél könyvtáros; mozgásművósznek készül
tél, később tanárnak. A pedagógiai ambíció sodort va
lahogy a textiles szakszervezethez, ahol a könyv
tárakkal kezdtél el foglalkozni. A pedagógiai főiskolán 
az 1950-es években tanultad a könyvtárosságot, majd 
üzemi könyvtáros lettél. A szövő- és fonómunkások 
számára kezdtél munkahelyi könyvtárakat szervezni, s 
miután neved ismert lett a szakmában, 1959-ben, ami
kor a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
megalakult, meghívtak oda, hogy a szakszervezeti
munkahelyi könyvtárak ügyének felelőse légy. Ezt jó
pár évig csináltad, közben tanítottál könyvtári tanfolya
mokon, könyvtárosképző pedagógiai főiskolán. Ekkor 
újabb váltás jött: amikor az olvasásszociológia - az 
1960-as évek végén - megjelent a magyar szakmai te
repen, te szervezted meg az első kutatói csapatot. Ám 
rugalmasan igazodtál ahhoz, amit az intézmény érdeke 
kívánt: amikor ez az osztály talpra állt, a Könyvtár- 
tudományi Szakkönyvtár és Dokumentációs Osztály 
vezetésével bíztak meg. Szerkesztetted a Könytári Fi
gyelőt éveken át. Mikor nyugdíjazás után az osztályve- 
zetéstől elbúcsúztál, ezt a szerkesztői feladatot megtar
tottad még pár évre. Abból a megfontolásból, hogy 
szakmaismereteddel és szerkesztői gyakorlatoddal tu
dod még szolgálni a könyvtárak ügyeit. "Addig szeret
ném csinálni - mondtad abban az 1988-as riportban, - 
míg magam is úgy ítélem, hogy »már nem vagyok be
lük*. Később hozzátetted, tapasztalataid summájaként: 
"ezen^ a pályán nélkülözhetetlen a szolgálat szelleme, 
és akiből ez hiányzik, annak saját magának is keserű, 
kínos az élete, és ez olvasóknak és a könyvtár- 
használóknak is kellemetlen". - Aztán meg kellett vál
nod a "Figyelőtől". Hadd kérdezzem: 1990 óta most 
már igazán és kizárólag "nyugdíjas vagy"?

- Nem, pár óv óta megint szerkesztősködök. 
A Könyvtári Figyelő társlapja, az OMIKK kiadásában 
megjelenő "Tudományos és Műszaki Tájékoztatás szer

kesztőbizottsága keresett meg, hogy vállaljam el a fo
lyóirat szerkesztését. Nem érzem még magamat sem 
szellemileg, sem fizikailag élemedettnek: ráálltam, csi
nálom - örömmel. Tárgyalhatok szerzőkkel, kigondol
hatok megírandó témákat, izgulhatok a nyomdába 
adott kéziratért, figyelhetem a visszhangokat, azaz - e 
sajátos feladatkör szemszögéből - részese lehetek a 
könyvtári életnek. Mely ma persze nagyon más, mint 
az ón ifjúságomban volt, de - szó mi szó - "unalmas
nak" aligha mondható.

- Most, amikor ezt a kitüntető díjat, a legnagyobb
nak számító, hazai elismerést megkaptad, van-e valami 
olyan könyvtári bölcsességed, amelyet egy ilyen kö
szöntő riporter révén olvasóidnak elmondanál?

- Nincs; az összes - kevés - ilyen "bölcsessége
met" az általad idézett riportban elmondtam már. Dol
gozni kell; szeretni a könyvtárosságot. Egy életen át - 
míg bírja az ember. Ennyi, és nem több. Aztán a "vi
lág" vagy elismeri, vagy nem. Velem most az előbbi 
történt meg. Szerencsés vagyok.

A riportot készítette: Fogarassy Miklós
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MEGJELENT MEGJELENT MEGJELENT

Magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1986.
Budapest, 1992. OSZK, 515 p. Ára: 500,- Ft

A Magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája című kiadványsorozat 1976 óta éves kötetekben jelenik 
meg az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában.
A bibliográfia szakrendi szerkezetben az alábbi tájékoztatást nyújtja:
- a magyar irodalom magyar nyelven, önálló kötetben belföldön és külföldön megjelent alkotásai és a róluk szóló 
recenziók, kritikák (megjelenési helyükre és nyelvükre való tekintet nélkül);
- a magyar irodalomtudomány és -történet teljes, a segéd- és társtudományaik körébe tartozó, válogatott bel- és 
külföldi könyvanyag (a róluk szóló recenziókkal, kritikákkal), tanulmányok és cikkek adatai megjelenési helyükre 
és nyelvükre való tekintet nélkül;
- a művelődéspolitika, az irodalmi élet, az irodalmi kultúra belföldi és magyar vonatkozású külföldi publicisztikája, 
cikk- és híranyaga;
- Függelékként: az egyetemes irodalomtudomány területén, a hazai tudományosság körébe tartozóan bel- és kül
földön megjelent kiadványok (a róluk szóló recenziókkal, kritikákkal együtt), tanulmányok, cikkek - megjelenési 
helyükre és nyelvükre való tekintet nélkül.
A bibliográfia évente kb. 260-280 magyar és idegen nyelvű időszaki kiadvány, kb. 250 tanulmánykötet és antoló
gia feldolgozása, elemzése és más egyéb forrásból való gyűjtés révén - a hazai és külföldi magyar irodalom, iro
dalomtudomány és irodalmi élet, valamint a segéd- és társtudományok irodalmi érdekű anyagát tárja fel a teljes
ség igényével. Az irodalomtudományi és hungarika-kutatások alapvető segédeszköze, ugyanakkor a kulturális 
életben, az oktatásban, könyvtárakban is jól felhasználható.
Korlátozott póldányszámban kaphatók (1981-ig) a korábbi tárgyévi kötetek is.
A kiadványok megrendelhetők:
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár 1827 Budapest, Budavári Palota F épület Telefon: 155-6967 
Ügyintéző: Neményi Zsuzsanna

Az Országos Széchényi Könyvtár legújabb kiadványai
1. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971-1975. 1-2. kötet 600,- Ft
2. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. 400 - Ft
3. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1986. 500,- Ft
4. Magyar Könyvészet 1988. I—III. 1.500,- Ft
5. Magyar Könyvészet 1989. I-III. 1.500,- Ft
6. Magyar Könyvészet 1990. I-III. 1.600,- Ft
7. Régi magyar könyvtár III. kötet

Pótlások, kiegészítések, javítások 1-es 200,- Ft
Pótlások, kiegészítések, javftások 2-es 200,- Ft

8. Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke
Ausztria 100,- Ft
NDK 80,- Ft
NSZK 150,- Ft
Svájc 80,- Ft
Belgium , 100,- Ft
Nagy-Brrtannia és Észak-írország - ír Köztársaság 150,- Ft

9. Önálló kéziratos térképek... I-II. 590,- Ft
10. Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról... 250,- Ft
11. Catalogus Librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungáriáé 4.000,- Ft

Széchényiana asservantur l-lll.
12. Magyar Könyvgyújtők Új Kézikönyve l-ll. 3.120,- Ft
13. Magyar Könyvészet 1961-1975.

Nyelvészet, irodalom (Mikrofilmlapos kiadvány) 500,- Ft
14. Magyar Könyvészet 1921-44.

Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke IV. kötet 1.170,- Ft
15. Bánhegyi B. Miksa: A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa 120,- Ft
16. Beke Margit: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjtemónyónek katalógusa 120,- Ft
17. Biblioteca Corviniana 1490-1990.

Nemzetközi Corvina kiállítás katalógusa 300,- Ft
A kiadványok megrendelhetők az alábbi elmen:
Országos Széchényi Könyvtár, Kiadványtár 1827 Budapest, Budavári Palota F épület Telefon: 155-6967

Ügyintéző: Neményi Zsuzsanna
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KIADVÁNYAINKRÓL

Hungarika-anyagot őrző 
külföldi könyvtárak címjegyzéke

8-9. Nagybritannla és Észak-írország - ír Köztársaság
Immár második esztendeje folyamatosan jele

nik meg a Hungarika-anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke. Ez a maga nemében 
páratlan vállalkozás arra tesz kísérletet, hogy 
kérdőíves felmérés alapján közzétegye azoknak 
a Magyarországon kívüli könyvtáraknak az ada
tait, melyekben feltételezhetően található tágabb 
értelemben vett hungarlkum. A könyvtárak ki
választása előzetes mérlegelés alapján történt, 
figyelembe véve, hogy van-e valószínűsége an
nak, hogy a könyvtár tartalmaz a kiadványt ér
deklő anyagot. Éppen ezért nagyon érdekes, 
hogy a füzetek a nemleges válaszokat Is közük. 
Amennyiben a könyvtár nem válaszolt, egyéb 
források alapján közük a legfontosabb adatokat. 
Ezek az adatok a következők lehetnek: a 
könyvtár neve, címe, telefon, a könyvtáros ne
ve, az alapítás éve, a gyűjtemény Jellemzése. Ha 
valamelyik kérdésre nem érkezett válasz, azt a 
kérdést a szerkesztők kihagyták. A nemzetközi 
érdeklődéssel számolva a címlap, az előszó, va
lamint a fontosabb eligazító adatok a nyelvterü
letnek megfelelő fordításban is szerepelnek. Míg 
Ausztria, Németország, stb. esetében németül, 
más esetekben angolul Jelentek meg a fenti 
adatok.

Legújabban egy kettős kötet, a 8-9. Jelent 
meg, Nagy-Brltannla és Észak-írország, valamint 
az ír Köztársaság hungarlka-lelőhelyelt ismertet
ve. A könyvtárak a székhelyük szerinti betű
rendben kerülnek felsorolásra. Ha a tudományos 
szempontokat egy pillanatra félretesszük, olvas
mánynak is nagyon érdekes a kötet. Egyrészt 
megismerkedik az ember Naoy-Brltannla és 
Észak-írország, valamint az ír Köztársaság 
könyvtáraival, némi Irigységgel csodálja a XV- 
XVI. században alapított, s a mai napig létező, 
hatalmas és változatos anyaggal rendelkező 
könyvtárakat. Másrészt valóban szívet melenge
tő érzés figyelni azt, hogy a régebbi, s főleg az 
újabb Időkben a tágabb értelemben vett Angliá
ban tevékenykedő magyar könyvtárosok milyen 
nagy Igyekezettel alakítottak és alakítanak ki 
hungarlka-gyűjtemónyeket egyes könyvtárak
ban, és milyen nagy hozzáértéssel fejlesztik a 
magyar tudósok, vagy művészek által adomá

nyozott alapítványokat. Érdemes és érdekes 
böngészni magyar könyvtárosok neve után Is, 
és örömmel fedez fel az ember olyan ismerős 
könyvtáros neveket, mint pl. Kató Evans, a Bod- 
leian Library-ből, vagy Thomas Kabdebó, a St. 
Patrlcks College Library-ből.

A kötetnek külön érdeme az alapos, a tárgyat 
több szempontból feltáró mutatók. Bár a kutatók 
számára valószínűleg a legfontosabb szempont 
a földrajzi feltárás, mégis nélkülözhetetlen az in
tézmények neve szerinti mutató, amely a könyv
tárnak a számsorban elfoglalt helyére igazítja a 
használót. A névváltozatokról utalót találunk. Ér
dekes, sok szempontból jól használható mutató 
készült az intézmények típusa szerint osztályoz
va a könyvtárakat: külön sorolva az akadémiai, 
az egyetemi és főiskolai, az egyházi, a köz
könyvtárakat, valamint a múzeumi, a nemzeti, a 
parlamenti, és végül az egyéb tudományos Inté
zetek, egyesületek és pártok könyvtárait. Mégis 
a legérdekesebb és talán a legtöbb haszonnal 
használható a tárgymutató. Ez a fogalmi megha
tározásokon kívül az egyes könyvtárak külön- 
gyűjteményelről készült eligazításokat Is tartal
mazza. A szinonimákról utalókat találunk.

Könyvtárosi szempontból egy kicsit szokatlan 
a kötet szerkezete. Ha összevont kötetről van 
szó (8-9), akkor felesleges a két címlap, és fő
leg zavaró a minimális eltéréseket tartalmazó, 
szinte szó szerint azonos előszó. Ha viszont kol- 
llgátumról van szó, akkor jobb lett volna a lap
számozást Is újra kezdeni.

De ez csak amolyan könyvtárosi szőrszál- 
hasogatás, ami természetesen semmit se von le 
a kötet és az egész vállalkozás érdemeiből. Ér
deklődéssel várjuk a további füzeteket Is! 
A szerkesztőkre még nagy feladatok várnak a 
tervek szerint, mert bár Spanyolország és Portu
gália, valamint Olaszország és Görögország Is 
rejtegethet meglepetéseket, kétségtelen, hogy a 
két legkeményebb dió a két legnagyobb állam, 
mely valószínűleg a legtöbb hungarika-anyagot 
tartja nyilván: Kanada és az Amerikai Egyesült 
Államok lesz.

Bérezik Imréné
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TÁJÉKOZÓDÁS

DOBIS/LIBIS az OSZK-ban

Világszerte nehézségekkel jár a nemzeti 
könyvtárak automatizálása, minthogy az alkal
mazandó számítógépes rendszernek olyan 
feladatokat Is meg kell oldania, amelyek egy- 
egy országban kizárólag a nemzeti teendők ellá
tására kötelezett könyvtárra hárulnak. Ezért e 
könyvtárak gépesítése számít a legnehezebb 
feladatnak. Szeptember elseje óta az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) számítógépes online 
katalógussal Is várja olvasóit.

A számítógépes rendszer kialakítását az OT- 
KA és az Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Program (IIF) támogatása tette lehetővé. A be
szerzett IBM 9377-es számítógép VSE/SP operá
ciós rendszerrel míködlk. Az alkalmazói prog
ramrendszer, a DOBIS/LIBIS bevezetését követő
en a már meglévő, Novell-alapú helyi hálózato
kat és a korábban beszerzett eszközöket az 
újonnan kiépített Ethernet hálózat integrálja. Nyi
tott bármilyen fejlesztés számára, bekapcsolható 
az X.25-ös nyilvános csomagkapcsolt hálózatba, 
továbbá hálózati hozzáférést biztosít a könyv
tárban elhelyezett adatbázisokhoz.

Szerteágazó feldolgozási és szolgáltatási 
feladatai kezelésére az OSZK a dortmundi és le- 
uveni egyetemeken kifejlesztett DOBIS/LIBIS In
tegrált könyvtári rendszert vásárolta meg. 
A programcsomag az összes könyvtári feldolgo
zási folyamatot (a szerzeményezéstől és folyó
iratok érkeztetésétől a katalogizáláson át a köl
csönzésig) egységesen kezeli. Online üzemmód
ban katalogizáláskor közvetlenül rendelkezésre 
állnak a rendeléskor megállapított és bevitt ada
tok, a kataligizálás adatai pedig - természetesen 
- a kölcsönzéskor. A PL/I és assembler nyelven 
megírt programrendszert a forráskóddal együtt 
vették meg, hogy a programokat utólag is vál
toztathassák, és fokozatosan a nemzeti könyv
tári Igényekhez alakíthassák. A DOBIS/LIBIS a 
könyvtári katalógustételek cseréjéhez szüksé
ges nemzetközi, úgynevezett csereformátumot Is 
kezeli. Ezáltal a jövőben akadálytalanul vehetők 
át adatok más, főleg külföldi könyvtárak adat
bázisából.

Minden latin ábcét használó nyelv betűi kezel
hetők az IBM LATIN2 nevű karakterkészletének 
(Code Page 11870) és a DOBIS/LIBIS speciális 
karaktertámogatásának köszönhetően. Ezáltal a 
nemzeti könyvtár állományának adatai (például 
a szerzők nevel, a címek) az eredeti nyelvű for
mában jeleníthetők meg, és pontosan azonosít
hatók. Szeptembertől hat terminál működik az 
olvasótermekben. Áprilisban kezdődött el az 
üzem közbeni közvetlen katalogizálás, jelenleg 
az 1991 novemberétől kiadott teljes magyar 
könyvtermés bibliográfiai adatai, raktári jelzetei 
megtalálhatók a katalógusban. Ezt az adatkon
verzió elvégzése után hamarosan kiegészíti az 
1976 óta számítógéppel feldolgozott és kiadott 
Magyar Nemzeti Bibliográfia teljes eddigi állomá
nya. Ennek eredményeként az utóbbi 16 óv va
lamennyi hazai kiadványa közvetlenül kikeres
hető adatbázisrendszerében.

Az OSZK gyűjteményének tartalmi feltárásá
hoz és a benne végezhető kereséshez az Egye
temes Tizedes Osztályozási rendszert (ETO) 
használják. Ezenkívül az online adatbázisban 
azokkal a tárgyszavaknak minősülő kifejezé
sekkel és kombinációikkal Is kereshetünk, ame
lyeket az ETO jelzetekhez kapcsoltak. Fokozato
san Integrálják a rendszerbe a jövőben az eddig 
külön kezelt mlkroszámítógépes, speciális adat
bázisokat. Az X.25-ös hálózaton keresztül az 
OSZK Online Katalógusa már országosan elérhe
tő. Szeptember közepétől pedig - X.25-ös zsilip 
(gateway) bekapcsolásával - tovább bővül a 
belső szolgáltatás: a helyi hálózatba kapcsolt 
személyi számítógépekről, azaz egy munkahely
ről közvetlenül elérhető a NEKTÁR teljes adat
tára, a kiszolgálón keresztül a mlkrogépes állo
mányok, a CD-ROM adatbázisok: az X.25-ÖS há
lózat révén pedig külső adatbázisok Is, és lehe
tővé válik az elektronikus levelezés.

Mess József 
Számítástechnika 1992.15.sz.
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Könyvtári rendszerek

Gutenberg-galaxis. Könyvek és egyéb doku
mentumok elképesztő tengere; a kultúra értéke
lnek egyfajta foglalata - egyben az emberiség 
által föltámasztott vonagló sárkánygyík, amellyel 
küszködünk, miközben folyton növekszik. 
Csodafegyverként manapság természetesen 
számítógépeket vetnek be, közelebbről: speciá
lis adatbázis-kezelő hardver-szoftver együttese
ket. Különlegességük abban áll, hogy lehetőleg 
minél nagyobb részt átvesznek - a könyvtár 
használójának Intelligens tevékenységéből! Hi
szen a könyvtárazás tulajdonképpen magas tu
domány és művészet.

A jövő könytárprogramjal esetleg a szabad 
asszociáció lélektani módszereire Is képesek 
lesznek. Pongyolán Ismert és használt kulcsszó- 
jelentéseket, fogalmak szinonimáit, tárgyszóro
konságát Is képesek lesznek a betűködben bo
lyongó értelem elé teríteni. A retina, azaz a szem 
látóideghártyája szolgálhat hasonlat gyanánt: 
nem közvetíti szolgallag minden részletében a 
beeső fény által keltett elemi Ingerületeket, ha
nem előfeldolgozott, egész képi információcso
magokat továbbít a magasabb szintű vizsgáló
dás Irányába. Éppígy a könyvek betűkáoszát a 
jó könyvtárprogram készségesen vetíti elénk a 
félig kialakult, formátlan szándékunknak megfe
lelő színszűrőkön keresztül, hogy tisztán szár
nyalhasson a zsenialitásunk, megszabadulva 
minden ballaszttól.

E fenti általános célt a technikának gyakorlati 
eljárásokká kell alakítani. Vajon hol tartunk 
mindebben most? A könyvtári szoftverek termé
szetesen tényleges adatbázis-kezelőkből Indul
tak ki, de már régen a maguk külön útját járják. 
Ma Is élnek a CDS/ISIS-re alapozott fejlesztések: 
ez az UNESCO által előnyben részesített szöve
ges Információtároló és -kereső rendszer. Külön
féle változatai a növekvő képességű mini- és 
mlkrogópeken futtathatók: VAX-, sőt PC-hálóza- 
tokban. (A korábbi nagygépek tehát felválthatók 
Ilyenekkel.) MlcrolSIS-alapú rendszert használt 
korábban az Országos Széchényi Könytár, a 
Közgazdasági Egyetem könyvtára, az Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ.

Lassan magunk mögött hagyjuk ama regé
nyes időszakot, amikor az egyik kulcsprobléma 
a számítástechnika hiányos jelkezelóse volt. Pe
dig tényleg az volt, hiszen az ékezetes betűk 
kérdése az íróember számára ugyan csak meg
szokás kérdése volt, ám egy nemzetközi könyv
tár dokumentumokról szóló dokumentációiban, a 
sorrendezés és az egyéb technikai teendők kö

zepette sokkal fontosabb. Az Országos Műszaki 
Könyvtár korai rendszereinek egyike például a 
német Daten Bank Information Systeme (DABIS) 
BIS nevű szoftvere volt, és olyan ITT terminálo
kat használtak hozzá (s használnak mindmáig), 
amelyeken akkoriban meg tudták oldani a ka
rakterproblémát.

Rengeteg kísérlet történik a világ eldugottabb 
zugaiban a könyvtári szoftverek ügyében, ám a 
főúton már a profik dübörögnek. Nyilván nem 
várható végső megoldás, legtökéletesebb prog
ram, ám a főirányok lassan ajánlásokká, nor
mákká, szabványokká, közismert eljárásokká 
kristályosodnak. Ha már számunkra ismeretlen 
típusú gépkocsiba ülünk, a fő kezelőszerveket 
azért megtaláljuk: nem biztos, hogy az autózás 
hőskorában is ez volt a helyzet. Hasonlóan: egy
szer eljön az Idő, amikor a világ bármely tájáról 
érkezett kulturált olvasó bármely nagy könyvtár 
bármely terminálján a helyi szokások hosszas 
tanulmányozása nélkül keresgélhet. Egyenlőre 
még nincs Itt ez a kor.

Körülbelül hatszáz olyan nagyobb könyvtári 
szoftver van forgalomban a világpiacon, amely 
megfelel az egyesített könyvtári rendszerek 
alapkövetelményeinek. Milyen fő feladatokat kell 
ellátniuk? KI kell szolgálniuk a beszerzést, az "ál
lománygyarapítást”. Meg kell oldaniuk az állo
mány-nyilvántartást: a technikai lehetőségek nö
vekedésével ennek határai viharosan kitolódnak 
az állományok tényleges, számítástechnikai In
formációhordozón való tárolásának Irányába. 
(Vajon egyetlen Iliász van-e, vagy sok? Termé
szetesen egy, a többi csak másolat: és elvben 
mindegy, hogy azt az egyetlen információcso
magot milyen formában tárolják. De nem keve
redhetünk bele a szerzői jog és a "könyvfilozó
fia" labirintusaiba, amelyekbe a számítástechni
kai könyvtárazás különben beterel.) Vannak to
vábbá másodrendűnek tűnő, mégis fontos 
könyvtári feladatok, amelyek alkalmilag egye
sülhetnek az Integrált rendszerben a dokumen
tumkezeléssel, a bérszámfejtéstől az épület-kar
bantartásig.

Főként azonban a rendszereknek közvetíteni
ük kell a könyvtár és az olvasóhasználó között. 
Különféle tárgyszavas rendszerekkel, tezau
russzal, Jelzetes osztályozásokkal kell szolgál
niuk, Ismerve a régi Tizedes Osztályozástól az 
Egyetemes Tizedes Osztályozáson át minden ha
gyományos rendszert, a fontosabb helyi és 
szakmai rendszereket, és támogatva azokat is, 
amelyek a Világegyetem vlsszatükrözésének

15



fejlődésével a Jövő tudományában Jönnek majd 
létre. Meg kell védelmezniük továbbá az állo
mányt és az állomány nyilvántartását a szán
dékkal vagy anélkül ártó külső beavatkozások
tól. Érvényesíteniük kell a különféle okokból be
vezetett hozzáférési korlátozásokat. A könyvtár- 
használat üzemmódjait külön ki kell szolgálniuk: 
például az Irodalmazást, a másolást (Jogi ellenőr
zéssel), a kölcsönzést, az olvasótermi munkát.

A mai élvonalbeli megoldások még nem érték 
el e szakórtőlrendszer-szlntet. Ám a világpiac fi
gyelmét már felébresztette a terület. Sajátságos, 
és a magyar viszonyokra (Is) Jellemző, hogy a 
politikai hátterű fejlesztési támogatások és az 
"állami költségvetés" néven összeadott anyagi 
lehetőségek közelsége ostorként hat egye6 
szakterületekre. Ilyen például a GIS Is, ahol a lá
bunk alatti nemzeti kincsről van szó: és a 
könyvtárügy Is, amely a nemzeti Információkincs- 
csel foglalkozik. Roppant nehéz a viharosan vál
tozó szoftvervilágban hosszú távú, később is 
megfelelőnek, felelősnek mutatkozó döntést 
hozni - nagy pénzeket Igénylő könyvtárügyi be
ruházásokkal kapcsolatban. Azonban, ahogy 
Tolnai György (Országos Munkaügyi Központ) fo
galmaz az OMIKK Tudományos és Műszaki Tájé
koztatás című közlönyében: "Ma körbeudvarol- 
Ják (a nagy külföldi cégek) azt a könyvtári veze
tőt, aki nemrég még Információt Is alig tudott 
szerezni, ha valamiféle gépesítésre adta a fejét". 
Vagyis a piaci verseny növekvő bőségben szol
gál szakmai Információkkal a lehetőségekről, 
íme, néhány világszerte Ismert, és Magyarorszá
gon megjelent rendszeri (összefoglalásukban az 
Imént említett folyóiratban Kokas Károly cikke Is 
segítségünkre volt.)

ALEPH: Automated Llbrary Expandable Prog
ram. Ez az EX LIBRIS nevű Izraeli cég szoftvere. 
1978-tól fejlesztik, mai állapotában UNIX-alapon 
Is futtatható, előnyösen VAX-okon. Értesüléseink 
szerint korábbi rendszeréről erre szándékozik 
áttérni az MTA könyvtára; a Budapesti Műszaki 
Egyetemen pedig párhuzamosan használják az
zal a lehetőséggel, amelyen az Országos Műsza
ki Könyvtárral közösen dolgoznak. Legjelentő
sebb referenciája a CERN Intézete Genf mellett. 
Külön keresőnyelv használatára tanítja meg a 
könyvtárban kutatót. Katalogizálási lehetőségei
nek kihasználásához alaposan meg kell Ismerni, 
de alkalmas az osztott nyilvántartás alkalmazá
sára (több könyvtár közös katalógusépítésére) 
Is. Jobbára kisebb, együttműködő szakkönyvtá
rak számára tűnik előnyösnek.

CARLYLE: a kaliforniai CARLYLE Systems, Inc. 
gyártmánya, amely SUN-platformon (Sparc- 
Statlon-munkaállomásokon), UNIX-alapon futtat

ható a legkényelmesebben, felhasználva mind
ezek hálózati lehetőségeit. A szoftver az Ingres 
adatbázis-kezelőn alapszik, MARC rendszerű 
adatbázist készít, amely természetesen SQL 
nyelven Is lekérdezhető. Felhasználói felülete 
grafikus. Egy példány - Voyager Serles néven, 
amely különben a SUN-CARLYLE közös fejlesz
tésének megjelölése, és az összes modul alapja 
- a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép
ző Főiskolán működik. Híreink szerint e szoftver
rel is Indulnak a Debreceni Unlversltas Informá
ciós fejlesztésére Irányuló tenderen.

TINLIB: az 1984-ben Londonban alapított Infor
mation Management & Engineerlng Ltd. (ÍME) 
gyártmánya. Alapját egy tárgyorientált relációs 
adatbázis-kezelő képezi; UNIX mellett MS-DOS 
alapon Is fut, Ily módon ezek hálózati lehetősé
geit Is kiaknázhatja. Legközelebbi Ismeretség
ben az ICL gépekkel van. Útttörő abban a tekin
tetben, hogy a keresés rugalmas, úgynevezett 
hlpertexttechnlkáját alkalmazza: a keresés bár
mely mélységében átjárhatók a mezők. A világ
ban több mint ezerötszáz helyen működik, külö
nösen kisebb szakkönyvtárak számára ajánlják. 
Híreink szerint (lásd külön cikkünket a 21. olda
lon) a Közgazdaság-tudományi Egyetemen ter
vezik használatát.

VTLS: 1974-től fejlesztik, a Virginia Polytechnlc 
Instltute and State Unlverslty Könyvtárának 
problémáiból kiindulva. Elsősorban az IBM- és a 
HP-platformhoz kötődik, nagygépes operációs 
rendszerek (legújabban a UNIX) mellett egyik 
változata (a mlcro VTLS) MS-DOS-on, PC-háló- 
zatban Is futtatható. Magyarországon még nem 
telepítették, de figyelemmel kísérik. Ez képezi a 
finn nemzeti könyvtárak egyesített rendszeré
nek alapját, általában nagy könyvtárak számára 
fejlesztik.

Magyar törekvések Is testet öltöttek már hasz
nálható rendszerekben: a PC LIB-nek (három 
egyetemi, Illetve SZTAKI-feJlesztőszakember áll 
mögötte) 2.0-s változatát már forgalmazzák. E 
szoftver egyetlen PC-n futtatható, első változatá
ban a Debreceni Agrártudományi Egyetemen 
kezdett működni. A KARDEX pedig speciális pe
riodikakezelő könyvtári modul; az alábbi fejlesz
tők egyike alkotta.

Aligha nyújthattunk teljes képet a szakmai
piaci helyzetről amelynek erőteljes változásait 
azonban érdemes állandóan követni. A könyvtá
razás számítástechnikai fejleményei Igen fiata
lok; a magyar könyvtárügy tehát egyelőre nem 
maradt le végzetesen a világ élvonalától.

Tihanyi László
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Édes hazámnak és a közösségnek hasznára...

190 éves az Országos Széchényi Könyvtár

l\/l agyarországon az állami önállóság elvesztése 

következtében a középkor óta nem volt királyi udvar, 
így nem alakulhatott ki olyan kulturális központ sem, 
amely fényével, anyagi erőforrásaival megvethette 
volna az alapjait a később nemzetivé, országossá 
váló, nyilvános könyvtárnak. A XVIII. században mű
velt és áldozatkész főurak sora létesített jelentős 
gyűjteményeket, de közülük csak Széchényi Ferenc 
grófé válhatott nemzeti könyvtárrá.

Mi volt az a többlet, ami megkülönböztette az ő 
bibliotékáját kortársaiétól? A XVIII. század az enciklo
pédikus jellegű gyűjtemények nagy korszaka volt. Az 
immár gyakran több tízezres állományú könyvtárak a 
tudományok egészét felölelték, a legjobb és a leg
híresebb könyveket akarták egybegyűjteni tulajdono
saik. Széchényi nem ezt az utat választotta. Magán- 
könyvtárát az 1780-as évek végétől kettős céllal fej
lesztette. Bizonyítani kívánta ország-világ előtt a nem
zet alkotóerejét a magyar nyelvű, illetve hazai erede
tű könyvek és kéziratok - összefoglaló névvel hun- 
garikumok - gyűjteményével, másrészt könyvtárával 
a további nyelvészeti, irodalmi, történelmi kutatásokat 
akarta elősegíteni. A kiscenki kastélyban felállított 
bibliotéka tehát hungarika-könyvtár volt, nem pedig 
enciklopédikus gyűjtemény. A könyvek felkutatásánál 
igénybe vette a kor neves íróinak, tudósainak segít
ségét, valóságos ügynöki hálózat alakult ki, jelentve 
egy-egy fontos mű felbukkanását árverésen, hagya
tékban.

Széchényi 1799-ben nyomtatásban is megjelentette 
a bibliotéka katalógusát, ezzel jelentősen megkönnyí
tette a kutatók munkáját. De fel kellett ismernie, 
hogy a kiscenki kastélyban nincs megfelelő helyen a 
könyvtár. Kereste a megoldást, hogyan helyezhetné 
el az ország szívében, a politikai és kulturális élet 
központjában, Pest-Budán. Nyugtalanította gyűjtemé
nyének halála utáni sorsa is. Túl sok példa lebegett 
előtte a nemtörődöm örökösök kezén szótbomló, 
vagy jobb esetben holt anyaggá váló könyvtárakról. 
István fia ugyan későbbi tetteivel mindenben követte 
apja szellemi örökségét, de hosszabb távon meg- 
nyugtatóbbnak érezte, ha a nemzet tulajdonába kerül 
a könyvtár. Ezért elhatározta: az országnak ajándé
kozza, "édes hazámnak és a közösségnek haszná
ra", - ahogyan írta. 1802-ben készítette el az uralko
dóhoz írt folyamodványát, melyben kérte a gyűjte

mény elfogadását. Az engedélyre azért volt szükség, 
mert Széchényi - amellett, hogy fenntartotta a jogot 
maga és örökösei számára a könyvtár sorsának fi
gyelemmel kísérésére, - egy új közintézményt akart 
alapítani. Mivel Pesten nem rendelkezett megfelelő 
házzal, alkalmas középületet kellett kijelölni a gyűjte
mény számára, illetve az azt kezelő személyzet fize
tését is közpénzekből - az Egyetemi Alapból - kí
vánta fedezni. A királyi hozzájárulást ezekhez kérte. 
Ezzel lényegében örökre biztosította nemcsak a gyűj
temény megmaradását, de fejlődését is. Az uralkodó 
1802. november 26-án hagyta jóvá folyamodványát, 
a Széchényi Országos Magyar Könyvtár - ez lett hi
vatalos neve - ezzel megkezdte önálló intézményi 
életét.

A Könyvtár költözéstörténete
Széchényi első adománya mintegy 7.000 kötetet, 

730 kéziratos művet, 40 kötegnyi térképet, valamint 
metszeteket, pénzérméket és címerképeket tartalma
zott. A gyűjtemény 1803-ban Pesten, az egykori pá
los kolostorban nyert elhelyezést. A könyvtár törté
netének első korszaka a sorozatos költözések jegyé
ben telt el. Kétszer költözött a bibliotéka a napóleoni 
háborúk miatt, közben a pálos kolostorból új helyre, 
az egyetem épületébe került a könyvtár. Amikor 
megszületett a Nemzeti Múzeumról szóló törvény 
(1808), és a bibliotéka annak része, egyik tára lett, 
megkezdődött a méltó múzeumi palota építésének 
előkészítése. József nádor 1813-ban vásároltatta meg 
a Batthyány-kertet, a múzeum mai épületének telkét. 
A kertben álló villa adott otthont a múzeumnak és a 
könyvtárnak 1838-ig. A tavaszi borzalmas árvíz az 
addigra már több tízezerre gyarapodott könyvtári ál
lományt, illetve a többi tárat is veszélyeztette. Csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült a kincseket biz
tonságba helyezni, de a villa olyan súlyosan meg
rongálódott, hogy ki kellett költöztetni az épületből a 
különböző gyűjteményeket. Akkor már egy éve épült 
Pollack Mihály tervei szerint a telken a múzeum pa
lotája, így csak ideiglenes költözésről volt szó, de 
immár negyedik otthonába, ezúttal a Ludoviceum 
épületébe került a könyvtár.
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Széchényi míg élt, gondját viselte a bibliotékának, 
az alapítást követően is bőkezű adományokkal gya
rapította állományát. De elmondhatjuk, az egész 
nemzet szívügyének tekintette a könyvtár és később 
a múzeum sorsát. Nemcsak adományokban mutatko
zott ez meg. Érdemes megemlíteni, hogy a múzeumi 
palota elkészülte után a belső berendezésben is 
mekkora szerepe volt a nemzeti összefogásnak és 
áldozatvállalásnak. A könyvtár díszterme - a Szóchó- 
nyi-terem - reprezentatív berendezésére 1859-ben 
Bohusnó Szőgyény Antónia kezdeményezésére 
hölgybizottság alakult. Az országos gyűjtésből befolyt 
25.000 forintból 1865-re készült el a faburkolatú dísz
es terem, melynek mennyezetét az ország és a társ
országok, peremét pedig a vármegyék és a városok 
címerei díszítik. Az egyik falra került Johann Ender, 
bécsi festőművész Széchényi Ferencet az aranygyap
jas rend öltözetében ábrázoló egész alakos festmé
nye, kezében az alapítólevéllel.

Román Kísérlet

rvz 1867-es kiegyezést követően a könyvtár éle
tének kiegyensúlyozottabb korszaka kezdődött. Az ál
lami költségvetés vált a bibliotéka fenntartójává, ami 
persze, tudjuk, soha nem elég, de azért lehetővé tet
te a megnövekedett használói igények kielégítését, a 
könyvtár működését. A belső munka került előtérbe, 
a magyarság írásos emlékeinek gyűjtése, feldolgozá
sa. Az állomány hatalmasra duzzadt, a századik év
fordulón már megközelítette a négyszázezret. Az 
egyenletes fejlődést az I. világháborút követő össze
omlás megszakította, sőt, az a veszély is fenyege
tett, hogy a Budapestet 1919-ben megszálló, román 
csapatok a könyvtár és a múzeum legértékesebb 
darabjait zsákmányként elhurcolják. Hogy ez nem 
következett be, az az amerikai Bandholtz tábornok
nak köszönhető, aki 1919. októberében meggátolta a 
14 teherautóval a múzeum épületéhez érkező Ser- 
bescu tábornokot a Románia által magának követelt 
tárgyak, könyvek elvitelében. Bandholtz tábornok 
szobrát a két világháború között felállíttatta a hálás 
magyar nemzet, de Rákosiók az internacionalizmus 
jegyében eltávolították. A szobor a rendszerváltozás 
óta ismét áll a Szabadság téren, az Egyesült Álla
mok budapesti nagykövetsége előtt.

A könyvtárba rendszeresen kerültek be kisebb-na- 
gyobb hagyatékok, egész gyűjtemények. Ezek közül 
a legjelentősebb gróf Apponyi Sándoré volt. Appo- 
nyit méltán tekinthetjük Széchényi Ferenc méltó tár
sának a bibliotéka gyarapításában. Könyvtára tartal
milag is kapcsolódott az alapító által kijelölt gyűjtő
körhöz, a külföldiek által Magyarországról írt műveket 
tartalmazta. Nemcsak megfelelő anyagiakra volt szük
sége kialakításához, hanem kivételes nyelvtudásra, 
műveltségre és kitartásra is. Európa szinte minden

jelentős könyvkereskedőjével kapcsolatban állt, év
tizedeken át kereste az őt érdeklő és a magyar tu
domány szempontjából is fontos könyveket. Apponyi 
tudós volt, nem művelődéspolitikus, mint Széchényi, 
aki a részleteket, a könyvek felolgozását munkatársa
ira bízta, és a szervezéssel foglalkozott. Apponyi 
Sándor egy személyben egy mai kutatócsoport mun
káját végezte el. Nemcsak gyűjtötte a könyveket, de 
példaszerű szakértelemmel megszerkesztett kataló
gusban közre is adta jegyzéküket. 1924-ben állította 
ki az ajándékozási okiratot, mely alapján a követke
ző évben bekövetkezett halála után vette át gyűjte
ményét a Széchényi Könyvtár.

Mátyás királytól napjainkig

rvz I. világháborút követő, kedvezőtlen viszonyok 
a magyar társadalom legszélesebb köreiben ismét 
fontossá tették a gyűjtemény ápolásának nemes ha
gyományát. Az egyéni mecenatúra helyett a gróf 
Széchényi Bertalan elnöksége, Hóman Bálint ügyve
zető alelnöksége mellett 1927-ben megalalkult Ma
gyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete igyeke
zett a múzeumi tárak fejlesztéséhez, működéséhez 
pénzeszközöket felkutatni.

A 30-as évek közepétől, a javuló gazdasági hely
zet következtében a könyvtár viszonyai is kedve
zőbbre fordultak. Ekkor kezdődtek a nagyszabású 
reformok, megjelent a modern technika is. Megindult 
a katalóguscédulák gépesített sokszorosítása, a 
könyvtár áttért a nemzetközi gyakorlatban használt 
szakrendre, megkezdődött a nemzeti bibliográfia kö
teteinek kiadása. A biztató folyamatoknak a II. világ
háború vetett véget. Budapest ostroma minden ko
rábbinál nagyobb fenyegetést jelentett, csak átgon
dolt intézkedésekkel sikerült elkerülni a komolyabb 
károkat. A legértékesebb kódexek, nyomtatványok a 
Magyar Nemzeti Bank aranytartalékával együtt kül
földre kerültek, de szerencsére sértetlenül átvészelték 
a megpróbáltatásokat.

A háborút követő változások a Széchényi Könyv
tárt sem kerülték el. 1949-ben a könyvtár kivált a 
Nemzeti Múzeum szervezetéből, teljesen önálló intéz
ménnyé vált. Feladatai megnőttek, ugyanakkor a mú
zeumi épület egyre szűkösebbnek bizonyult a köny
vek elhelyezésére. Évtizedekig tartó újjáépítése után 
1985 óta a könyvtár a budai várpalotában kapott új 
otthont, ott, ahol a XV. században Mátyás király te
remtő akarata létrehozta az első jelentős magyar 
könyvgyűjteményt.

Az idén 190 éves Országos Széchényi Könyvtár 
az április 29-ón megnyílt és az óv végéig nyitva tar
tó kiállítással emlékezik meg múltjáról.

Pogány György 
Új Magyar Hírek, 1992. okt.
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A Magyar Olvasástársaság konferenciája
1992. október 9-én tartotta a Magyar Olvasástársa

ság egynapos konferenciáját. A helyszín - az Orszá
gos Széchényi Könyvtár. Résztvevők: tanárok, tanítók, 
könyvtárosok.

Kálmán Attila államtitkár közvetlen hangú megnyitója 
után Nagy Attila, a Társaság elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. Róla el lehet mondani: ő a társaság lel
ke. Mint szaktekintélyt, mindenki becsüli, s mint hiva
tott vezetőt, elismeri. Talán ennek is köszönhető, hogy 
ennek a konferenciának - még az esetleges nézetkü
lönbségek és viták ellenére is - valami egészen külön
leges légköre volt. A kultúra, s tegyük hozzá, a ma
gyar kultúra tiszta levegőjét érezhette minden jelenlévő, 
s ebben a levegőben nem jutott tér a személyeskedés
nek, az ellenségeskedésnek, mint annyi más "társa- 
ság"-ban. Egy egész napon keresztül figyelni kellett 
okos és magvas előadásokra, este mégis pihenten tért 
haza az ember: ez a légkör üdítő hatással volt rá.

Újdonság (lassan-lassan már nem lesz az), de most 
még újdonság volt, hogy Erdély, a Délvidék és a Fel
vidék küldöttei is jelen voltak (csak Kárpátalja és a 
Várvidók - németül Burgenland - hiányzott), s tették 
teljessé a magyarul olvasók képviseletét. A kózdivásár- 
helyi Ambrus Ágnes például ismertette egy olvasász- 
szociológiai felmérés egyik kérdését. Székelyföldi és 
magyarországi ifjaktól kérdezték meg, hogy számukra 
mi a legfontosabb? A székely olvasók túlnyomó több
sége a szabadságot emelte trónra, a hazai ifjak viszont 
a jólétet. Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár!

Az előadások két szekcióban hangzottak el, így a 
két bevezető előadáson (Vasy Géza: "A magyar sza
kos tanári pályára jelentkezők olvasottsága" és Kama
rás István: "Embertan?!"), valamint Kádárnó Fülöp Ju
dit, Kelecsónyi László összefoglalóján és Nagy Attila

zárszaván kívül egy-egy résztvevő csak a program 
felét hallhatta. A II. szekció előadásai közül, melyeket 
az olvasástanítás, az olvasáspszichológia és az olva
sásszociológia, valamint az olvasótábor-mozgalom kü
lönböző kérdéseivel foglalkoztak, kiemelném - teljesen 
szubjektív alapon - Gósy Mária (Olvasni tanítanak-e az 
olvasókönyvek?), dr. Bene Kálmán (Mit tehet a ma
gyartanár?) és Kálmánná dr. Bors Irén (A szöveg és 
olvashatósága) című dolgozatát. A konferencia értékes 
megnyilatkozásai közé tartozott az olvasótábor-mozga
lomról szóló két beszámoló: Hajducsek Judit, egyete
mi hallgató a magyarországi, Tavaszi Hajnal pedig az 
erdélyi tapasztalatokat ismertette.

Az I. szekció előadója Lukács István, szókelyudvar- 
helyi tanár volt. Az "Olvasásra nevelés és a történelem" 
címen ismertette munkájukat. Beszámolt Kocsis István 
"Történészek a kereszten" című művének sikeréről. (Mi 
is ismertettük a könyvet a Ring idei 8. számában.)

Az olvasásnak sohasem volt akkora jelentősége, 
mint napjainkban, amikor a tóvó, a videó és a képre
gények leszoktatják az embereket az olvasásról, amit 
megkönnyít az a sajnálatos tény, hogy az iskolában 
hosszú ideig a lehető legrosszabb olvasástanítási 
módszer volt kötelező. Aki pedig nem olvas, attól elra
bolják az olvasás örömeit, s az olvasástól elválasztha
tatlan gondolkodás emberformáló hatását. Miként az 
egyik előadó mondta: "A tóvó bekapcsolása a szellem 
automatikus kikapcsolását jelenti."

Elismerést és tiszteletet érdemelnek a Magyar Olva
sástársaság tagjai: a tanárok, a tanítók és a könyv
tárosok a könyv megmaradását szolgáló munkájukért.

Török Bálint 
Ring, 1992. 43. sz.

SZERKESZTŐSÉGI ROVAT

Comenius 1592-1670
Híradónk fedőlapjára kerülő 

képek általában metszetek, 
ex librisek, rendszerint van 
valamilyen aktualitásuk, illetve 
kapcsolatuk az adott számban 
található közlemények egyi
kével. Előző füzetünkön közölt 
Fery Antal-féle Szent Lászlót 
ábrázoló metszetnek például 
Sonnevend Péter erdélyi úti
beszámolójával és Bálint Ist
ván János "Boldog Várad" cí
mű kötetét ismertető cikkel.

Jelen számunk fedőlapján 
Fery Antal Comeniust ábrázoló 
metszete látható, elsősorban 

azért, mert négyszáz éve, 1592-ben született a nagy cseh 
pedagógus, teológus, aki a Rákóczlak meghívására évekig ta
nított Sárospatakon. Pedagógiai gondolatai, szemléltető-meg-

értő módszerű didaktikája erősen hatottak a XVII. század isko
láira. Képes "Orbis sensualium pictus" (1654) című tankönyve 
hosszú Ideig a legelterjedtebb tankönyv volt.

Könyvtárunkban mejgtalálhatók Comeniusnak hazánkban és 
külföldön kiadott művei, és a vele foglalkozó irodalom is. Szá
mos könyv Ismerteti magyarországi tevékenységét. Ezért úgy 
gondoljuk, ha ilyen szerény formában is, legalább arcképének 
közlésével illik megemlékeznünk a kiváló cseh pedagógusról.

fí. Gy.

HELYREIGAZÍTÁS
Az OSZK Híradó 1992. 7-8. számában az OSZK hírei kö

zött az új használati szabályzat elkészítését nekem tulajdoní
tották. A Főigazgatói Kollégium elé terjesztett tervezetet nem 
én állítottam össze. 0a//os Esztgr

Az OSZK Híradó 1992. 7-8. számának 13. oldalán lévő cím 
helyesen: Konferencia Tüblngenben (lásd Tartalomjegyzék).

( omcnius
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MEGJELENT MEGJELENT MEGJELENT

Magyar könyvészet 1921-1944.
A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. 

4. köt. Természettudományok. Orvostudomány. Technika.
Mezőgazdaság.

Közreadja és terjeszti az Országos Széchényi Könyvtár 

Ára: 1.170- Ft

A nyolckötetesre tervezett retrospektív nemzeti bibliográfiai ciklus 1-3., 5-7. kötete után megjelent az utolsó tema
tikus kötet is, amely az ETO 5-ös és 6-os főosztályába sorolt tudományágak és szakterületek könyvtermését tar
talmazza. Bibliográfiai leírásai a korábbi kötetekéhez hasonlóan részletesek, analitikusak (évkönyvek, gyűjtemé
nyes művek). A több, mint 300 szakcsoportba sorolt anyag fejezetei és a társkötetek közötti tartalmi összefüggé
sekre általános és egyedi szakutalók hívják fel a figyelmet. A részletkérdések kutatóit mintegy 1.100 fogalmat tar
talmazó betűrendes tárgymutató segíti. Az 1-7. kötet összesített analitikus mutatója (szerzők, közreműködők, per
szonális, testületi és földrajzi nevek) a helyesbítésekkel és pótlásokkal együtt szerkesztés alatt áll, s a következő 
években jelenik meg.

E kötet a korábbiakkal együtt megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtárától 
1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Telefon: 155-6967 
Ügyintéző: Nemónyi Zsuzsa

RMK III. Pótlásainak harmadik kötete

A Szabó Károly és Hellebrant Árpád összeállításában készült Régi magyar könyvtár III. részéhez az elmúlt évek
ben jelent meg a pótlások első és második kötete. Célja az, hogy a majd száz évvel ezelőtt készült bibliográfiá
hoz az újabb kutatások eredményeképpen felszínre hozott új adatokat: javításokat, kiegészítéseket, pótlásokat 
hozzáférhetővé tegye.
Az első kötet ezeket a pótlásokat - az eredeti mű felépítését, az időrendet követve - 1471-től 1604-ig tartalmazza, 
a második kötet továbbhaladva, 1604-től 1659-ig jut, míg a mostani, harmadik az 1699. évvel zárul. Az összegyűlt 
adatok - a feldolgozás során egyre újabbakkal bővülve, - előreláthatólag még egy hasonló kötetet megtöltenek. 
Az egész mű lezárásaképpen jelenik majd meg az eredeti RMK III. és a pótlások összevont névmutatója. Az 
egyes kötetekhez csak a kötetre vonatkozó irodalom- és könyvtárjegyzók csatlakozik, ezeket a mutatókötetben 
összesítve adjuk közre. A most megjelent harmadik kötet - az előzőekhez hasonlóan - 20 fv terjedelmű (320 lap) 
és 697 mű teljes leírását és további 38 tételszám nélküli adalékot tartalmaz.
Szabó Károly (1824-1890)
Régi magyar könyvtár 3. köt. (kiég.) Pótlások, kiegészítések, javítások. (Készült az Országos Széchényi Könyvtár 
Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében); (Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor 
és Szálka Irma); közread, az Országos Széchényi Könyvtár. - Bp. OSZK

ISBN 963 200 282 2

1. fűz. - 1990. - XXVIII, 320 p.
2. fűz. - 1991. - XV, 320 p.
3. fűz. - 1992. - XVI, 320 p.
Ára: 1-2. füzet 200,- Ft + postaköltség

Megrendelhető: OSZK Kiadványtár 
Budapest I., Budavári Palota F ép. 
Telefon: 155-6967

3. füzet 300,- Ft + postaköltség Ügyintéző: Nemónyi Zsuzsanna
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